
تدريبات ألفراد القوة البحرية على أعمال االنقاذ جولة على أحد ارصفة قاعدة بيروت البحرية

الزميالن عدنان الراشد وداود رمال يستمعان الى شرح حول مدى الرشاش الثقيل احد اسلحة السفينة احلربية »الناقورة«

»األنباء« في مقر قيادة البحرية اللبنانية.. 
رهان على الكفاءة والشجاعة بانتظار الدعم التسليحي

التصدي إلسرائيل في العديسة سلط األضواء على قدرات الجيش اللبناني واحتياجاته

عدنان الراشد - داود رمال
تصوير: محمود الطويل

املواجهة اجلس���ورة  ركزت 
الت���ي خاضته���ا وح���دة م���ن 
اجلي���ش اللبنان���ي م���ع قوة 
اسرائيلية جتاوزت احلد على 
الثالث من  العديسة في  محور 
اغسطس املاضي، االضواء على 
اجليش اللبناني كقوة اقليمية 
تتمتع بارادة القتال وباجلهوزية 
الدائم���ة ملقارعة العدو، مبعزل 
عن التفاوت الهائل باالمكانيات 

العسكرية.
لك���ن تل���ك املواجه���ة التي 
افقدت اجليش شهيدين اضافة 
الى مراسل صحافي هو عساف 
بورحال، مقاب���ل مقتل ضابط 
اس���رائيلي برتبة مقدم فتحت 
العي���ون عل���ى اهمي���ة ايالئه 
الذي يستحق  الفعلي  االهتمام 
اللبناني  وما يستحقه اجليش 
مع���روف، فهو لي���س بحاجة 
لالرادة وال العقي���دة القتالية، 
امنا السالح القادر على التكيف 
مع املقتضيات امليدانية والتحرر 

من شروط البائع، ومن مكابحه 
السياسية وهذا ما هدف الرئيس 
ميشال س���ليمان الوصول اليه 
عبر اطالق حملة لدعم تسليح 
اجليش من موقع احلدث املشرف 

في العديسة.

ما حك جلدك غير ظفرك

االحداث االمنية والسياسية 
الطارئة املتصلة باحملكمة الدولية 
ومقدماته���ا واس���تتباعاتها لم 
تسمح لهذه احلملة الوطنية ان 

تأخذ مداها لكن ذلك سيحصل 
في ظل اص���رار الدولة وقناعة 
اللبنانيني بأن ما حك جلدهم غير 

ظفرهم في نهاية املطاف.
فاجليش هو ح���زام األمان 
للوطن، لوحدة اطيافه ولقواسمها 
املشتركة والهدافها املتوحدة، 
وهو بقدر ما يكون قادرا وجاهزا 
بقدر ما يبلي حسنا في امللمات 
الداخلية وحتى في املنعطفات 
اخلارجية، وما حدث في العديسة 
منوذج ع���ن التعبئة الوطنية 

واالستعداد للمبادرة والتضحية. 
ضمن هذه االعتبارات واملفاهيم 
طرح الرئيس سليمان حملة دعم 
اجلي���ش وضمنها ايضا حترك 

القائد العماد جان قهوجي.
واحلمل���ة تش��������مل كافة 
االس���لحة البري���ة والبحري���ة 
وال����جوية وتقع ضمن االخيرة 
صف�����قة املروحيات الروس���ية 
البديلة لطائرات ميغ 29 املجانية 
الثمن الباهظة الكلفة التشغيلية 
باالضافة الى املساعدات االميركية 

املسموح بها.

باب سالح البحر

الت���ي كانت لها  »األنب���اء« 
متابع���ات ميداني���ة للجي���ش 
اللبناني جنوب���ا وبقاعا، على 
مح���اور األلوية في بنت جبيل 
وتبنني ومرجعيون، وفي قاعدة 
الطوافات في رياق، قرعت هذه 
املرة باب سالح البحرية اللبنانية، 
وعقدة احلزام املسؤول عن أمن 

البحر اللبناني الواسع.
ه���ذا اجلزء العض���وي من 

مهمات نفذتها القوات البحرية
نفذت القوات البحرية في الس���نوات األخيرة مهمات عديدة 

أبرزها:
� القيام بدوريات في املياه اإلقليمية.
� عمليات بحث وانقاذ )300 عملية(.

� مكافحة إرهاب وحصار مخيم نهر البارد.
� حماية مرافق اقتصادية وطنية حيوية.

� حماية السفن االجنبية التي تزور املرافئ اللبنانية.
� اقامة تدريبات مع القوات املسلحة اللبنانية.
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مجموعة من الزوارق في قاعدة بيروت البحرية

مدفع هاون على منت احدى قطع البحرية اللبنانيةاحد زوارق الدورية لدى عودتهم للقاعدة البحرية

احدى قطع البحرية اللبنانية املتخصصة بنقل اجلنود واملعداتمراقبة ميدانية للمياه االقليمية على منت احد زوارق الدورية

اجلي���ش، كما هو احلال في كل 
جيوش الدول البحرية، مهماته 
التس���ليحية،  اكبر من قدراته 
وطموحات���ه اعظ���م م���ن تلك 

االمكانات املتوافرة بني يديه.

الرهان على الكفاءة البشرية

العلمي���ة  الكف���اءة  لك���ن 
والشخصية كانت دائما رهان 
اللبنانيني في مواجهة قلة العدد 
او تواضع املعدات، فسالح اجلو 
اللبناني عندما اعيته الظروف 
في احلرب على االرهاب في مخيم 
البارد، اضطر الى حتويل  نهر 
املروحيات الى قاذفات قنابل معدة 
الهوكرهانتر االثرية،  لطائرات 
التي انبعث���ت كطائر الفينيق، 
من رماد الزمن املوغل في القدم، 

واملتسارع النسيان.
لكن رغم جذورهم البحرية، 
وخبرتهم في صناعة السفن، لم 
يحافظ لبنانيو العصر احلديث 

على ريادتهم في هذا احلقل.
هذا السالح انشئ في العام 
1950 اي بعد خمس سنوات من 

نشوء اجليش اللبناني، ومتركز 
في احلوض االول من مرفأ بيروت 
املنشأ عام 1893 في زمن السلطنة 

العثمانية.

أول مركب حربي

الع���ام 1954 وبحضور  وفي 
رئيس اجلمهورية يومذاك، كميل 
شمعون جرى رفع العلم اللبناني 
على مركب حربي، الول مرة، وفي 
العام 1972 انتقلت القوات البحرية 
الى مرفأ جونية بعد تسلم مباني 

قاعدة جونية البحرية.
العام 1973 جرى انشاء  وفي 
مدرس���ة س���الح الدفاع البحري 
واملباشرة وفي العام 1982 استبدل 
اسم سالح الدفاع البحري »بالقوات 
البحرية« اس���تنادا ال���ى قانون 
الدفاع، وفي الع���ام 1992، جرى 
انش���اء قواعد بحرية في مرافئ 
صيدا وص���ور وطرابلس، وآخر 
اهم التجهيزات البحرية كان انشاء 
شبكة رادارية حديثة على طول 
الشاطئ اللبناني بهبة من املانيا، 
وقد زاد ع���دد احملطات الرادارية 

لتغطي املسطح املائي االقليمي.
  وتفخر البحرية اللبنانية 
التي تضم نحو 1500 رجل، بنيل 
أحد ضباطها املالزم أسعد الترك 
سيف امللكة إليزابيث متقدما على 
س���ت دورات تدريبية لضباط 
من مختلف اجلنسيات بإحدى 

الكليات البريطانية املميزة.
انها امل���رة األولى في تاريخ 
الكلية امللكية البحرية البريطانية 
التي يتف���وق فيها ضابط غير 
بريطاني، ويحصل على سيف 
إليزابيث، كجائزة متنح  امللكة 
لألفض���ل واألجدر من بني نحو 
1500 ضابط بح���ري بريطاني 

وأجنبي من مختلف البلدان.
ه���ذا الضابط ه���و املالزم 
البحري اللبناني أس���عد الترك 
ال���ذي تابع دورة دراس���ية في 
بريطانيا ومت اختياره من بني 
6 دفعات متتالية من الضباط 
البحريني، ليكون األجدر لتسلم 
سيف ملكة بريطانيا الذي يرمز 
الش���رف والقوة والقيادة  الى 
امللوكية وهو من أرقى اجلوائز 

وأرفعها قيمة.
امل���الزم الترك تاب���ع دورة 
دراسية في الكلية امللكية البحرية 
في »دارمتوث« على مدى 11 شهرا 
تألق خاللها هذا الضابط اللبناني 
ليتخرج في نهايتها حامال سيف 

ملكة بريطانيا.
املناخية القاسية دليل ساطع 
على شجاعة هؤالء الرجال وعلى 
روح املسؤولية والتضحية التي 
يتحلون بها، وعلى قدرتهم على 
ابتكار األساليب الكفيلة بتذليل 
العقبات وتعويض النقص في 

الوسائل والعتاد.
هذه الصورة بدت لنا جلية، 
خالل جولة ميدانية في القاعدة 
البحرية القيادية في مرفأ بيروت، 
حيث تلمس���نا التحف���ز للبذل 
والعط���اء الى جانب الش���عور 
باحلم���اس لطروحات الرئيس 
س���ليمان الهادفة ال���ى توفير 
االمكانيات لبنانيا وعربيا ودوليا 
لتسليح اجليش اللبناني الى احلد 
الذي ميّكنه من حتمل مسؤولياته 

الداخلية واخلارجية.
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عدنان الراشد ـ داود رمال
أكد قائد البحرية اللبنانية 
العميد الركن نزيه بارودي في 
لقاء مع »األنباء« ان االمكانيات 
اللبنانية  العمالنية للبحرية 
بدأت بخافرة ثم ثالث اضافة 
الى »قناصة« جميعها مراكب 
خش���بية، لكنها كان���ت تلبي 
احتياجات مراقبة الس���واحل، 
ولم تلب���ث ان غابت عن املياه 
اندالع احداث  االقليمية بع���د 
1975، ام���ا بع���د تفجير مركز 
العاملي في نيويورك  التجارة 
يوم 11 سبتمبر وانتشار موجة 
االره���اب العاملي، وخاصة في 
منطقة الشرق االوسط، ما هدد 
بتحويل الساحل اللبناني الى 
جسر لالرهاب باجتاه منطقة 
الشرق االوس���ط، بعدما كان 
جسرا لتواصل اخلير بني الغرب 
والشرق، ونقطة التقاء لثقافات 

العالم اجمع.
وعن حالة البحرية اللبنانية 
التس���ليحية الراهنة، من اين 
لها الطاقة على مواجهة تسلل 
االرهاب والتهريب وحماية املياه 
االقتصادية اللبنانية، من عبث 
العدو االس���رائيلي، قال قائد 
البحرية اللبنانية، اننا وبانتظار 
التسليحية  توافر االمكانيات 
املناس���بة، التي تبذل القيادة 
العسكرية ومن خلفها القيادة 

املمتازة، أكد بارودي ان املهمات 
متعددة وموزعة على الشكل 

التالي:
� حماية خطوط املواصالت 
اللبنانية  املرافئ  الى  البحرية 
وتطبيق القانون وفرض سلطة 
الدولة في البحر وتنظيم حركة 
املالحة التجارية وضبطها من 
خالل »غرفة العمليات البحرية 
املشتركة« التي أنشئت بقرار من 
مجلس الوزراء وأعيد إحياؤها 
بتاريخ 2008/8/16 ويرأسها قائد 
البحرية وتتمثل فيها  القوات 
جميع األجهزة األمنية والوزارات 

املعنية بالشأن البحري.
� حماي���ة الواجهة البحرية 
واملساهمة في تطبيق القرارات 
الدولي���ة املتعلق���ة بلبنان في 
الق���رار 1701  البحر، الس���يما 
بالتنسيق مع القوات البحرية 

التابعة لليونيفيل.
� مكافحة اإلرهاب وقد قامت 

السياس���ية، اقصى اجلهد من 
اجلها، فاننا نعتمد حتى اآلن 
البشري، وعلى  العنصر  على 
كف���اءة اجلن���دي اللبناني في 

صناعة املستحيل.
ان ضباطن���ا  ويضي���ف: 
البحري���ني يتمي���زون بثقافة 
واس���عة ومبس���توى علم���ي 
متقدم، وقد خضعوا للتأهيل 
االساسي في املدرسة البحرية 

الفرنسية.
ويجري في مدرسة القوات 
البحرية تدريب الرقباء واألفراد 
ويتم تدريب املجلني منهم ضمن 
دورات خاصة في الدول التي 

ذكرناها.

مهمات البحرية اللبنانية

وعن املهمات التي تقوم بها 
القوات البحري���ة في اجليش 
اللبناني في ظ���ل االمكانيات 
املتواضعة والبشرية  التقنية 

القوات البحرية بفرض احلصار 
البحري على مخيم نهر البارد 

في العام 2007.
� مكافح���ة الهج���رة غي���ر 
الش���رعية والتهريب وجتارة 
املخدرات وتبييض األموال في 

البحر.
� تأم���ني الدع���م البح���ري 
واإلن���ذار املبكر لقوى اجليش 
اللبناني واملشاركة في العمليات 
العس���كرية املش���تركة )دعم 
ناري( دعم لوجستي، عمليات 
ابرار، عمليات انزال قوى على 

الشاطئ.
� مساعدة األجهزة األمنية في 
البحر )اجلمارك، األمن الداخلي 

واألمن العام..(.
� انتش���ال ركاب الطائ���رة 

اإلثيوبية وسفينة املواشي.
� مساعدة الوزارات والوكاالت 
البحرية في مهماتها في البحر، 
الس���يما مكافح���ة احلرائ���ق 
في البح���ر ومكافحة التلوث، 
البحث واإلنقاذ في  وعمليات 
البحر ومنها ما قامت به القوات 
البحري���ة خالل عام���ي 2009 
و2010، ففي أواخر العام 2009 
غرقت س���فينة جتارية تدعى 
DANNYF II وكان���ت محمل���ة 
باملاشية قبالة مدينة طرابلس، 
وق���د قامت الق���وات البحرية 

عميد ركن بحري نزيه باروديقائد البحرية اللبنانية العميد الركن نزيه بارودي مستقبال الزميل عدنان الراشد

قائد البحرية اللبنانية العميد الركن نزيه بارودي متوسطا الزميلني عدنان الراشد وداود رمال وبجوارهما ضابطان في قيادة القوات البحرية

.. ويتفقد إحدى ورش املشاغل الفنيةالزميالن عدنان الراشد وداود رمال يستمعان لشرح حول اجهزة املشاغل الفنية في قاعدة بيروت البحرية

العميد بارودي لـ »األنباء«: خطة تسليحية عشرية لمنع تحويل 
الساحل اللبناني لجسر عبور لإلرهاب باتجاه الدول الخليجية والعربية

قائد القوات البحرية أكد أن كل االعتماد على العنصر البشري وعلى كفاءة الجندي اللبناني في صناعة المستحيل

الكويت تتكفل بتدريب 3 ضباط بحريين لبنانيين
كشف قائد سالح البحرية العميد البارودي للمرة األولى 
ان الكويت الش���قيقة أخذت على عاتقه���ا تدريب وإعداد 3 
ضباط لبنانيني من القوات البحرية ول� 6 أش���هر، في بادرة 
أخوية مش���كورة، واالجتاه لتعزيز التعاون والتنسيق في 

هذا املجال.

ملزمون بحماية المالحة في المياه اإلقليمية وبحماية االسـتثمارات النفطية وغير النفطية في المياه االقتصادية
نحتاج ألسطول  من 9 سفن ومجموعة خافرات و مراكب دعم لوجيستي  في عرض البحر  لنحل مكان »اليونيفيل«

البقية ص29
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بعمليات البحث واإلنقاذ، كذلك 
في أوائل العام 2010 أثناء حتطم 
الطائ���رة اإلثيوبية في البحر 
قبالة مطار رفي���ق احلريري 
الدولي ومس���اعدة الصيادين 

في البحر.
� حماية الثروات واملصالح 

الوطنية على الشاطئ.

التهديدات ومهربو المخدرات

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
التهديدات البحرية على طول 
الش���اطئ اللبناني يقول قائد 
البحري���ة اللبناني���ة ان هذه 
العدو  التهدي���دات مصدره���ا 
اإلسرائيلي ومهربو املخدرات، 
حي���ث تعمل الق���وى األمنية 
جاه���دة ملكافحة ه���ذه اآلفة، 
اللبنانية  كما تهتم البحري���ة 
مبكافحة الصيد غير الشرعي 
الذي يؤدي الى تدمير الثروة 
الس���مكية نتيجة اس���تعمال 
املتفجرات والسموم في صيد 
السمك، ومشاكل التلوث البحري 
الناجت عن تدفق مياه الصرف 
الصحي مباشرة الى البحر دون 
ان تخضع للتكري���ر، اضافة 
الى ع���دم وجود مراقبة فعالة 
البترولية  النفايات  على رمي 
والكيميائية م���ن قبل املعامل 
والسفن ومصافي النفط مباشرة 

امكاناتن���ا ملنع اي تهديد وكي 
ال يكون لبن���ان هدفا او ممرا 
ملثل هذه االعمال باجتاه الدول 
العربية الشقيقة واخلليجية 

منها بنوع خاص.

خطة عشرية

واش���ار بارودي الى خطة 
متتد من خمس س���نوات الى 
عشر س���نوات، ففي السنوات 
اخلمس االولى نعمل على جتديد 
ما لدينا من معدات ومراكب على 
انواعها، وفي السنوات التالية 
نعمل على االتيان باجلديد وقد 
بدأنا باملرحلة األولى من اخلطة 
افتتحنا مركزين بحريني  وقد 
في صي���دا وطرابلس ملؤازرة 
مرف���أي املدينت���ني خصوصا 
انه ال يوجد خفر سواحل امنا 
القوات البحرية تقوم بكل هذه 

املهمات.
وع���ن الف���ارق ب���ني املياه 

في البحر، ما يلحق ضررا هائال 
البحرية والس���ياحة  بالبيئة 
ومراقبة السفن باالستناد الى 
القوان���ني البحرية املنصوص 
عليها ف���ي االتفاقيات الدولية 
الصادرة عن املنظمة البحرية 
البح���ث  وعملي���ات   »IMO«
واالنقاذ اذ ان اجتاه البالد الى 
السياسي  مزيد من االستقرار 
واالقتصادي سيزيد من حركة 
الس���فن التجارية والسياحية 
الصغيرة والكبيرة باجتاه لبنان 
بحرا وجوا بواسطة الطائرات 
مم���ا يزي���د احتم���ال التدخل 
لتنفيذ اي عملية انقاذ لصالح 
طائرة او مركب سياحي ميكن 
ان ينقل ما ب���ني 400 و 1000 
سائح، اضافة الى امن املرافئ 
التجارية والسياحية املنتشرة 
على طول الشاطئ اللبناني فهي 
عرضة لعمليات غير شرعية او 
ميكن استغاللها للقيام بعمليات 
مش���بوهة مما يؤكد ضرورة 
املكلفة  تعزيز قبضة االجهزة 

بضبط هذه املرافئ.
وفي رده على سؤال حول 
االحتياجات املطلوبة للنهوض 
اللوجستي مبستوى العتاد في 
الق���وات البحرية قال: ان بحر 
لبنان هو النقطة االضعف امام 
التهديد االسرائيلي واالرهابي 
ونحن نعمل لي���ل نهار وبكل 

اإلقليمي���ة واملياه االقتصادية 
قال بارودي إن املياه االقليمية 
اللبنانية مداها 12 ميال ومياهنا 
االقتصادي���ة م���ن 50 الى 70 
ميال ونح���ن ملزمون بحماية 
املالحة في املياه االقليمية وفي 
حماية االس���تثمارات النفطية 
املياه  ف���ي  النفطي���ة  وغي���ر 

االقتصادية.

األسطول الموعود

البحري���ة  ويح���دد قائ���د 
اللبنانية احتياجاته العمالنية 
وفق اخلط���ة املوضوعة وهي 
حتقيق االسطول البحري املؤلف 
من 9 قطع تتجاوز حجم الستني 
مترا، وقطع اخرى من 40 الى 60 
مترا باالضافة الى مجموعة من 
اخلافرات حتى 30 مترا ومراكب 
دعم لوجستي وهي قطع بحرية 
مت حتديدها وفقا حلجم املهام 
املطلوبة لتأمني تواجد على مدار 
الساعة في عرض البحر ولتحل 
محل القوات البحرية الدولية 
التابعة لليونيفيل والتي سبق 
ان انطلقت بتنفيذ مهماتها ب� 19 
قطعة وانخفض عديدها الى 9 

قطع وما دون.

قاعدتان بحريتيان ومركز للصيانة

وتلحظ اخلطة بناء قاعدتني 
القطع  بحريتني تس���توعبان 

البحرية املتوافرة حاليا والقطع 
التي ستحقق اعتبارا من العام 
2011 الى العام 2016 وبناء مدرسة 
بحرية العداد وتأهيل الضباط 
والرقب���اء واالف���راد، وتعزيز 
احتياط قط���ع الغيار لتكوين 
احتياط ال يقل عن السنتني، مع 
البحرية  القوة  امل رفع عديد 
ال���ى 3 آالف عنصر حيث هو 
االن نصف هذا العدد والقيادة 

بدأت التحضير لذلك.
وضمن املخطط بناء مركز 
لصيانة هياكل الس���فن وهذا 
نس���عى اليه وسيكون محققا 
في املدى املنظور وسيقام في 
طرابلس ويلحظ املخطط ايضا 
اقامة قاعدة في ضبية واخرى 
ف���ي الب���ارد، وكل ذلك لتأمني 
الساحل اللبناني املمتد ل� 210 
كلم وكلنا امل ان حتظى خطتنا 
باالهتمام وان توضع موضع 

التنفيذ في اقرب وقت.
اللبنانية  البحري���ة  قائ���د 
التاريخ فلطاملا شكل  الى  عاد 
الطويل  اللبنان���ي  الش���اطئ 
)210 كلم( املنطلق األساس���ي 
الى موانئ املتوسط األخرى، 
اللبنانيون القدامى  حيث كان 
)الفينيقي���ون( أول املجازفني 
بركوب البحر، وصناعة السفن 
من خشب األرز حلساب الدول 

املتوسطية.

.. وزورق اعتراض 12.5م

الزورق القناص »عمشيت«

زورق اعتراض 14.5م من اصل 14 زورقا  قدمتها االمارات للبحرية 

مركب انزال نوع اديك فرنسي الصنع قائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي وقائد البحرية اللبنانية العميد الركن نزيه بارودي

خافرة من نوع تراكر بريطانية الصنع زورق دعم قتال من اصل 14 زورقا بريطاني الصنع

شبكة مراقبة رادارية على طول الشاطئ

اخلافرة »الناقورة«

زورق اعتراض قدمته دولة االمارات

الزورق القناص »طبرجا«
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رسالة شكر
»االنباء« تتوجه بالشكر 
لقائ���د اجلي���ش اللبناني 
العماد جان قهوجي، ومدير 
التوجيه، ولكل من ساهم 

باجناح جولتها.


